
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.1; 

2. Назва: Інженерний захист населення; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., к.с-г.н., доцент; 

9. Результати навчання: знати: види небезпек потенційно небезпечних об’єктів; склад інженерно-

технічних заходів цивільного захисту в проектній документації на будівництво, реконструкцію, 

технічне переоснащення; заходи інженерного захисту мереж, будинків і споруд; види, призначення, 

класифікацію, порядок введення та виведення з експлуатації захисних споруд цивільного захисту; 

порядок визначення розрахункових навантажень на конструкції споруд цивільного захисту; об’ємно-

планувальні рішення захисних споруд цивільного захисту; порядок оцінки захисних властивостей 

захисних споруд цивільного захисту; призначення та порядок проектування санітарно-технічних 

систем споруд цивільного захисту; вміти: ідентифікувати види небезпек потенційно небезпечних 

об’єктів; розробляти інженерно-технічні заходи в проектній документації на будівництво, 

реконструкцію, технічне переоснащення відповідно до нормативно-правової бази; визначати 

коефіцієнт захисту захисної споруди цивільного захисту та оцінювати здатність споруди до захисту 

населення, працівників; визначати навантаження на конструкції захисних споруд залежно від 

величини дії надлишкового тиску; вирішувати завдання об’ємно-планувального рішення захисних 

споруд цивільного захисту; розробляти паспорт захисної споруди, документацію та інші інструктивні 

документи з експлуатації захисних споруд цивільного захисту різного призначення; організовувати 

та проводити паспортизацію захисних споруд цивільного захисту. 

10. Форми організації занять: лекція, практичні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Захист у надзвичайних 

ситуаціях; Правові основи та управління цивільною безпекою; Природні небезпеки; Виробнича 

санітарія та фізіологія праці; Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань. 

12. Зміст курсу: Небезпеки та їх вплив на населення та території. Розробка інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на гідротехнічних спорудах та інженерних 

системах. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на транспортних спорудах. Захисні споруди 

цивільного захисту. Аварійно-рятувальні (АРР) та інші невідкладні роботи. Аварійно-рятувальні роботи на 

потенційно небезпечних об’єктах. Аварійні роботи (АР) на системах життєзабезпечення. Радіаційний контроль 

будівельних матеріалів та об’єктів будівництва. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навч. посіб. / О.В. Болієв, Д.М. Деревинський, В.Н. 

Єлісеєв [та ін.]. - К: 2008.– 223 с. 2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. 

Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. - Львів,  2010. - 384 с. 3. Євдін О.М. Захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. У 3 т. : навч. посібник / О.М. Євдін, В.В. 

Могильниченко [та ін.]. - К.: КІМ, 2007, 2008. - 636 с. 4. Михайлюк В.О. Цивільна безпека: Навч. 

посібник / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с. 5. 

Цивільний захист: Навч. Посібн. / За наук. ред. О.І. Запорожця. - К.: АМУ, 2008. – 250 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
22 год. лекцій, 18 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Методи: 

використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної лекції; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: екзамен у кінці 1 семестру. Поточний контроль (60 балів): опитування, 

тестування, ситуаційні завдання; 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                                В.Л. Филипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП.1; 

2. Title: Engineering protection of the population; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: II (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov O.S., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Results of studies:: know: types of hazards of potentially dangerous objects; a warehouse of engineering 

and technical measures of civil defense in the design documentation for the construction, reconstruction, 

technical re-equipment; measures of engineering protection of networks, buildings and structures; types, 

destination, classification, order of introduction and decommissioning of protective structures of civil 

protection; the procedure for determining the calculation loads for the construction of civil defense facilities; 

three-dimensional planning decisions of protective structures of civil defense; the procedure for evaluating 

the protective properties of protective structures for civil protection; designation and procedure of designing 

of sanitary-technical systems of civil defense facilities; Be able to: to identify types of hazards of potentially 

dangerous objects; to develop engineering and technical measures in the design documentation for 

construction, reconstruction, technical re-equipment in accordance with the regulatory and legal framework; 

to determine the coefficient of protection of the protective structure of civil protection and to assess the 

ability of the construction to protect the population, workers; determine the load on the structure of 

protective structures depending on the value of the excess pressure; to solve the problems of the volume-

planning decision of protective structures of civil protection; to develop a passport of a protective structure, 

documentation and other instructive documents on the operation of protective structures for civil protection 

of various purposes; to organize and carry out certification of protective structures of civil defense. 

10. Forms of organizing classes: lecture, practical classes, self-training, control activities  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Emergency protection; Legal bases and 

civil security management; Natural hazards; Industrial sanitation and physiology of labor; Prevention of 

occupational injuries and occupational diseases.  
12. Course contents: Dangers and their impact on the population and territory. Development of engineering 

and technical measures of civil protection. Engineering and technical measures of civil defense at hydraulic 

engineering facilities and engineering systems. Engineering and technical measures of civil defense at 

transport facilities. Protective structures of civil protection. Emergency and rescue (APR) and other urgent 

work. Emergency and rescue work on potentially dangerous objects. Emergency work (AR) on life support 

systems. Radiation control of building materials and construction objects. 

13. Recommended educational editions: 1. Bykova O.V. Fundamentals of Civil Protection: Teaching. 

manual / O.V. Boliyev, DM Derevinsky, VN Yeliseyev [and others]. - K: 2008.- 223 p. 2. Vasilyuk V.O. 

Fundamentals of Civil Protection: Teaching. manual / VO Vasiichuk, V.E. Goncharuk, SI Kachan SM 

Mochnyak - Lviv, 2010. - 384 p. 3. Yevdin O.M. Protecting the population and territories from emergency 

situations. In 3 t .: teach. manual / О.М. Evdin, V.V. Mogilnichenko [and others]. - K .: KIM, 2007, 2008. - 

636 p. 4. Mikhailuk V.O. Civil Security: Teaching. manual / VO Mikhailuk, BD Halmuradov - K: Center for 

Educational Literature, 2008. - 158 p. 5. Civil protection: Teaching. Manual / For sciences. Ed. OI 

Zaporozhets - K .: AUC, 2008. - 250 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 18 hours. practical 

lessons, 80 hours. independent work. Together - 120 hours. Methods: the use of multimedia tools, individual 

tasks, elements of problem lecture; 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: exam at the end of the 1th semester. Current control (60 points): surveys, tests, situational 

tasks;  
16. Language of teaching: ukrainian 

17. Departmen: labor protection and life safety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Departmen labor protection and life safety, doctor of  technical sciences, professor    V.L. 

Filipchuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


